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E l ő t e r j e s z t é s  

a képviselő-testület 2015. április 29.-i ülésére 

 
Tárgy: Az avar és kerti hulladék kezelésére, égetésére vonatkozó szabályokról szóló rendelet 
módosítása. 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A képviselő-testület 2014. évben fogadta el a jelenleg hatályos 8/2014. (IV.10.) 
önkormányzati rendeletét az avar és kerti hulladék kezelésére, égetésére vonatkozólag. 
Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2015. (XII. 5.) BM rendelet 225. § (1) 
bekezdése értelmében tilos belterületen szabadtéri égetést végezni, kivéve, ha azt más 
jogszabály – így különösen önkormányzati rendelet – megengedi. 
Minden olyan külterületen végzett szabadtéri égetést, melyet a 2015. március 5-ig hatályos 
Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011. (IX.6.) BM rendelet 606. § (2) bekezdése 
értelmében az első fokú tűzvédelmi hatóságnak be kellett jelenteni, 2015. március 5. napját 
követően a katasztrófavédelmi kirendeltséggel engedélyeztetni kell. Ide tartozik a 
zártkertekben történő égetés is. 
Mivel az önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a rendelet hatálya 
Beleg község közigazgatási területére terjed ki, módosítani szükséges ezt a rendelkezést, úgy, 
hogy a hatály kizárólag a község belterületére terjedhet ki. 
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján a jogszabály 
előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes 
hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes 
hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-
testületét tájékoztatni kell. Ennek megfelelően az elvégzett előzetes hatásvizsgálat 
megállapításait az alábbiak szerint ismertetjük. 
 
A tervezett jogszabály hatásai: 
a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás: 

Ø társadalmi hatása: Szabályozottá válik az avar és kerti hulladék égetése belterületen. 
Ø gazdasági hatása: nincs, 
Ø költségvetési hatása: nincs. 
Ø  

b) környezeti és egészségi következmények: 
Ø az égetéssel levegőbe kerülő füst esetleges egészségkárosodáshoz vezethet (főként a 

nyers maradványok égetése során), illetve nőhet a levegő szennyezettsége; másrészt 
viszont a beteg kórokozókkal fertőzött lombok és növényi maradványok égetése a 
betegség terjedésének megakadályozásához járul hozzá. 

 
c) adminisztratív terheket befolyásoló hatások: 

Ø nincs. 



A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei: 

Ø a rendelet módosítása szükséges az 54/2015. (XII.5.) BM rendelettel való összhang 
biztosítása érdekében; 

Ø a rendelet módosítása elmaradásának következménye: törvényességi észrevétel lehet. 
  
A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek: 

Ø a személyi feltétel: rendelkezésre áll. 
Ø szervezeti feltétel: rendelkezésre áll. 
Ø tárgyi feltétel: rendelkezésre áll. 
Ø pénzügyi feltétel: rendelkezésre áll. 

 
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) 
bekezdéses szerint a települési önkormányzat környezetvédelmi tárgyú rendeletinek, 
határozatainak tervezetét, illetve a környezet állapotát érintő terveinek tervezetét, a 
környezetvédelmi programot [46. § (1) bekezdés b) pont] a szomszédos és az érintett 
önkormányzatoknak tájékoztatásul, az illetékes környezetvédelmi igazgatási szervnek 
véleményezésre megküldi. A környezetvédelmi igazgatási szerv szakmai véleményéről 
harminc napon belül tájékoztatja a települési önkormányzatot. 

A Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 2015. április 8. napján 
megküldte az önkormányzati módosító rendelet-tervezetre vonatkozó véleményét, mely 
szerint a rendelet-tervezettel kapcsolatban nem emel kifogást, és javasolja annak elfogadását. 
 

Javasolom a mellékelten beterjesztett rendelet elfogadását. 
Beleg, 2015. április 9.  

 
 Tamás Csaba 
 polgármester 


